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O poskytnutí informace (charakteristika): žádám O Sdělení výsledku výběrového řízení 
(konkurzu) na pozici ředitelky MŠ Klubíčko. Dále bych požádal O ínfOrmaci,jaké doporučení bylo 
komisí výbčrovćlıo řízení předáno Městské radě, která na základě rozhodnutí rady města 
2899/120/RM rozhodla Ojmenování ředitelky MŠ Klubíčko. 
Předem děkuji Za odpověď. 
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[ Odpověd' na žádost O poskytnutí informaci podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
vv přístupu k informacím, ve znění pozdejsích předpisů 

Na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí byla dne 11. 6. 2018 doručena Vaše žádost 
O poskytnutí informací podle Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění 
pozdějších předpisů. K Vaší žádosti uvádím následující: 

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy KLUBÍČKO, Ústí nad Orlicí, Dělnická 
67 (dále jen „MŠ Klubičko“) se konal dne 23.5.2018 vsouladu svyhláškou č. 54/2005 Sb., O 
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (dále jen ,,vyhláška"). 

Konkurzní komise se usnesla ve smyslu § 5 odst. 2 vyhlášky, že obě uchazečky jsou vhodné pro 
výkon funkce ředitelky mateřské školy. 

Konkurzní komise se dále usnesla ve smyslu § 5 odst. 3 a 4 vyhlášky na výsledném pořadí 
přihlášených uchazeček. 

Zápis Z konání konkurzu byl následně předložen Radě města Ústí nad Orlicí. Podle § 5 odst. 6 
vyhlášky má výsledné pořadí uchazečů pro zřizovatele doporučující charakter. Na základě usnesení 
Rady města Ústí nad Orlicí Č. 2899/120/RM/2018 ze dne 28.5.2018 byla na pracovní místo ředitelky 

paní V C- která se v konkurzu umístila jako druhá v pořadí. 
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